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چكیده:
مقدمه  :عصاره آبی گیاه اسطوخودوس عالوه بر خواص آرامبخشی ،دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی می باشد .
اما تاکنون اثر این گیاه ،بر روی باروری بررسی نشده است  .بنابراین در این پژوهش ،اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخدوس بر
روی باروری و جنین موش  Balb/Cمورد بررسی قرار گرفته است .
مواد و روشها  :پس از تهیه عصاره ،آزمایش بر روی  65موش با انتخاب دوزهای ( 6 g/kg.bwگروه 15 :1موش)،
( 12 g/kg.bwگروه 15 :2موش)( 18 g/kg.bw ،گروه  15 :3موش) و تزریق طی  12روز به صورت درون صفاقی انجام
گرفت .نتایج هم زمان با گروههای تجربی ،گروه کنترل (عدم تزریق 10:موش) و شم (تزریق سرم فیزیولوژی 10 :موش) مقایسه
شد .داده ها با نرم افزار  SPSS20.0و تست  ANOVAو  Duncanبا سطح معنی داری  P<0/05و  P>0/001مورد سنجش
قرار گرفت .
یافته ها  :باتوجه به نتایج ،گروه تجربی 1زودتر از سایر گروه ها باردار شد و کاهش معنی دار  P>0/05و  P>0/001در
تعداد نوزادان گروه 2و 3نسبت سایر گروهها وجود داشت.در گروه  1تمام نوزادها سالم اما در گروه  2و  3شاهد افزایش معنی
دار  P>0/001در ناهنجاری جنین ها بودیم .در گروه  2تعداد زیادی از نوزادان دارای خونریزی چشم ،سر و جمجمه بودند؛ در
گروه  3انحراف اندامهای حرکتی از محور تقارن ،خونریزی وسیع در تمام بدن مشاهده شد و در جنین تمام گروه های تجربی
کاهش معنی دار وزن نسبت به گروه کنترل و شاهد دیده شد.
نتیجهگیری  :میتوان این گونه بیان کرد که مصرف اسطوخودوس در دوز باال ،باعث اختالل در باروری و ناهنجاری جنین
میشود .در نتیجه شاید بتوان در آینده از آن به عنوان قرص ضدبارداری استفاده نمود.
کلمات کلیدی :اسطوخودوس ،باروری ،ناهنجاری ،جنین موش
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مقدمه :
اثرات درمانی گیاهان دارویی بر هیچ کس پوشیده

ناپذیری به همراه داشته باشد .یکی از مهمترین آسیب

نیست و حدود هفتاد هزار گونه گیاه در طول تاریخ

هایی که استفاده از داروهای گیاهی می تواند در دوران

طب سنتی به عنوان دارو در جوامع بشری استفاده شده

بارداری برای مادر ایجاد کند سقط جنین است .در میان

است  .امروزه با توجه به عوارض جانبی مصرف دارو

گیاهان انواع مختلفی وجود دارند که میتوانند موجبات

های شیمیایی و نیز مقاومت باکتریها نسبت به مصرف

سقط جنین و یا ایجاد ناهنجاری های جنینی را فراهم

انواع آنتی بیوتیکها ،دلیلی بوده برای شناسایی و تهیه

کند .به دلیل وجود ترکیبات موثره گیاهان دارویی و

مواد طبیعی و گیاهی تا موجب دگرگونی قابل توجهی

اثرات تراتوژنیک و سقط زایی آن ،خانم ها در دوران

در عرصه درمان شود .در اکثر کشور های جهان ،دانش

بارداری نیاز است احتیاط الزم را در مصرف آن داشته

طب گیـاه درمـانی در دستور کار پژوهشهای مجامع

باشند (.)7

علمی قرار گرفته است ( .)3ایران به دلیل داشتن موقعیت

حتی در برخی از موارد مصرف بیرویه یا اشتباه

خاص جغرافیایی و امکان رشد گونههای مختلف گیاهی،

گیاهان به عنوان دارو ،خطر مسمومیت و مرگ را به

منبع غنی از گیاهان دارویی میباشد ،لذا شناخت بیشتر

دنبال داشته است .با وجود این که اسطوخودوس برای

گیاهان دارویی و عوارض جانبی آن امری الزامی می باشد

بسیاری از امراض مفید است ،مصرف آن نیز می تواند

( .)3امروزه با پیشرفت علوم گیـاهی بالغ بر هشت هزار

موجب تقویت عملکرد دستگاه عصبی شود ( . )18این

گونهی گیاهی در ایران شناسایی شده است .در حال

گیاه در بهبود ضعف عمومی ،دیابت ،افسردگی ،کاهش

حاضر برآورد میشود که از این تعداد 2300،گـونـه

التهاب و سوزش محل گزش حشرات و اختالالت

خاصیت دارویی دارند (. )22

خواب هم موثر است .در مطالعه ی  Socو همکارانش

البته انواع زیادی از داروهای گیاهی به اشکال

در سال  1992اثرات تسکین دهنده این گیاه بیان شده

مختلف و با کیفیت مناسب وجود دارد که از نظر

است ( .)15مطالعهای که در سال  2002توسط Holmes

دارویی و خواص درمانی و مهم تر از آن از نظر

و همکارانش انجام گرفت نشان داد که روغن های

عوارض جانبی احتمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

گیاهی معطر از جمله اسطوخدوس میتواند در بهبود

اما با این حال بسیاری از گیاهان دارویی که به صورت

نشانههای آلزایمر موثر باشد (.)8

سنتی مصرف می شود هنوز عوارض جانبی احتمالی

از این گیاه در داروهای آرام بخش استفادههای

آنها مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته است (. )10

زیادی به عمل میآید و خاصیت آنتی اکسیدانی نیز

یکی از زمان هایی که به هیچ وجه نباید داروهای

دارد ( . )6البته عوارض جانبی گزارش شده از این گیاه

گیاهی را بدون مشاوره با پزشک مصرف کرد ،دوران

بسیار محدود بوده ،اما ممکن است در تماس گیاه با

بارداری است زیرا استفاده از گیاهان دارویی در برخی

بدن ایجاد درماتیت پوستی کند و هم چنین ممکن

موارد از جمله زمان بارداری می تواند خطرات جبران

است اثر آرام بخش و خواب آوری داروهای مغز و
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اعصاب را در صورت هم زمانی مصرف ،افزایش دهد

زنان میشود ( .)13در مطالعهای  Ala Issaو همکارانش

( .)5از دالیل عمده انتخاب این گیاه کاربردهای فراوان

در سال  2011بیان کردند ،اسطوخودوس در کنترل

درمانی و سهولت در جمع آوری و مراحل تهیه عصاره

دیابت نیز موثر است ( .)1اسطوخدوس در بیشتر نقاط

است .گیاه اسطوخودوس یا الواندوال سردهای مشتمل

دنیا به صورت خودرو می روید .مواد موثره آن باتوجه

از  30گونه مختلف و از خانواده نعنائیان )(Labiatea

به ساختمان شیمیایی ،به دسته های مختلفی تقسیم می

میباشد (.)22

شوند ،مانند روغنهای اسانسی ،آلکالوئیدها ،فالونوئیدها،

اثرات آرامبخشی آن در تحقیقی که توسط

ترکیب های فنلی ،تانن ها و غیره است (.)11

 Woronukو همکاران او در سال  2011انجام شده و

از جمله مهم ترین مواد تشکیل دهنده اسانس آن

همچنین در مطالعات  Vanderploegو همکارانش در

میتوان به  Linaloolبا فرمول شیمیایی ، C10H18O

سال  2010تایید شده است ( . )20،19در پژوهشی

 Asetat-linalylبا فرمول شیمیایی  C12H20O2و

دیگر که توسط  Benbelaidو همکارانش در سال

1Cineoleو 8با فرمول شیمیایی  C10H18Oاشاره

 2012انجام شد ،این گیاه به عنوان ماده ضد عفونی

کرد (شکل.)1

کننده معرفی شده است ( )4و می توان در ضد عفونی
کردن زخم ها ،سوختگی ها ،نیش حشرات بکار برده
شود .البته در دامپزشکی برای کشتن شپش ها و دیگر
حیوانات انگلی نیز استفاده می شود (.)6
در مطالعات  Salehi Surmaghiدر سال 1999
عنوان شد چای اسطوخدوس به علت داشتن ماده
موثرهی  linaloolباعث به جریان انداختن قاعدگی در

شکل  : 1الف  ، Linaloolب  ، Asetat-Linalyl :ج 8,1 Cineol :
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برخی زنان برای جلوگیری از بارداری ،از داروها و

را خشک و به وسیله آسیاب برقی ،پودر کرده و سـپس

جوشاندههای گیاهی استفاده میکنند ( .)12لـذا در ایـن

مقدار  30گرم از این پـودر را بـه  300میلـی لیتـر آب

مطالعه سعی بر این است اثرات گیاه اسـطوخدوس بـر

مقطــر در حــال جــوش اضــافه نمــودیم .سوسپانسـیون

روی باروری و جنـین مـوش  Balb/Cمـورد بررسـی

حاصل را به مدت  10دقیقه به حال خود رهـا کـرده و

قرار گیرد و افراد با داشتن آگـاهی هـای الزم در مـورد

اجازه داده تـا بـه حالـت چـای دم بکشـد و بعـد یـک

فرآورده های بدست آمده از این گیاه بتوانند به بهتـرین

ساعت در دمای  50درجه سانتی گراد روی هات پلیت

نحو از آن استفاده کنند .با توجه به اثرات مفید این گیاه

مگنتـدار(  )Ika,Germanyگذاشـته و تــا بـه آرامـی

از جملــه اثــر ضــد درد ،ضــد آلزایمر(تقویــت کننــده

بجوشد .سپس جوشانده را با گاز استریل صاف کرده و

حافظه) ،ضد آریتمی ،ضد میکروب ،ضـد تشـنج ،ضـد

صاف شده را با کاغذ صافی وات من شـماره  4دوبـاره

التهاب ،ضد روماتیسم ،ضدعفونی کننـده ،ضداسپاسـم،

صاف کرده و محلول بـه دسـت آمـده را بـه مـدت 20

ضد ویـروس ،ضداضـطراب ،ضـدنفخ ،ضدافسـردگی،

دقیقــه در ســانتریفیوژ ()Hettich,Germanyبــا دور

ادرار آور ،قاعده آور ،کاهنـده قنـد خـون ،خـواب آور،

 4000قرار دادیم .محلول به دست آمده را دوباره صاف

هضم کننده ،مقوی اعصاب ،آرام بخش ،مقـوی معـده،

کرده و در دمای  60-50درجه سانتیگراد تغلیظ نمـوده

صــفرا آور و خاص ـیت آنتــی اکس ـیدانی و بســیاری از

تا حجم نهایی آن به  20میلی لیتر برسد .در این حالـت

خواص دیگر ( ،)22اما تاکنون مطالعه ای در مـورد اثـر

هر میلی لیتر از محلـول تهیـه شـده عصـاره 1/5 ،گـرم

عصاره گیـاه اسـطوخدوس بـر روی بـاروری و رونـد

حاوی پودر گیاه است (. )3

تکاملی جنین وجود نداشته است و با توجه به مصـرف

مدل آزمایشگاهی موورد اسوتفاده در تحقیو ::در

عصاره و جوشانده این گیاه برای درمان ،نیاز به مطالعـه

این مطالعه تجربی  65سر موش به طور تصادفی بـه 5

و پژوهش بیشتری در رابطه با عوارض جانبی این گیـاه

گروه مسـاوی تقسـیم شـدند .در گـروه کنتـرل (عـدم

است .بنابراین هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثـرات

تزریـــق)  10مـــوش ،گـــروه شـــم (تزریـــق ســـرم

عصاره آبی گیاه اسطوخدوس بر باروری و جنین موش

فیزیولوژی) 10موش و  3گروه تجربی در هر گروه 15

 Balb/Cمی باشد.

موش قرار داده شد .تمامی گروه ها از لحاظ نوع آب و
غذا و شرایط زندگی یکسان بودند .در این پـژوهش از

روش بررسی

موش های کوچک آزمایشگاهی نژاد  Balb/Cاسـتفاده

تهیه ی عصاره آبی گیاه اسطوخدوس :جهت تهیه

شده زیرا مانند انسان مواد شـیمیایی را از جفـت عبـور

عصاره آبی گیاه اسطوخدوس در خرداد ماه  1394ایـن

داده و دارای سیر تکوینی مشابهی با انسـان مـی باشـد.

گیاه با توجه به گونه مورد مطالعه از باغ گیاه شناسـایی

کوچکی اندازه ،کوتاه بـودن دوره ی بـارداری و ایجـاد

کرج جمع آوری شد و سر شاخه های گلـدار آن جـدا

جنین های متعدد در هر بار زایمان از مزایای استفاده از

شدند  .ابتدا در شرایط تاریکی و عاری از رطوبت ،گیاه

این نوع نژاد در کار تحقیقاتی مورد نظر بود .این موش
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های کوچک آزمایشـگاهی از موسسـه سـرم و واکسـن

با گروه هـای تجربـی ،گـروه کنتـرل و شـم نیـز بـرای

سازی رازی واقع در حصارک کرج خریداری با رعایت

مقایسه ی جواب ها در نظر گرفتـه شـد .تزریقـات بـه

شرایط حرارتی  21±2درجه سانتی گراد و پریود نوری

صورت داخل صفاقی بـه صـورت دوره ای در هـر دو

 12ساعت شب و  12ساعت روز با رطوبت  50تـا 60

سمت بدن (یک روز سمت راسـت و روز بعـد سـمت

درصد به مدت دو هفته برای سازش با شرایط محیطـی

چپ) صورت گرفت .در تمام تجربیات انجام شـده بـه

جدیــد در قفــس هــای مخصــوص مــوش کوچــک

گروه شم همان مقدار سـرم فیزیولـوژی بـه صـورت

آزمایشگاهی در اتاق حیوانات دانشگاه کـرج نگهـداری

درون صفاقی تزریق شد .کلیه تزریقات در  12روز پـی

شدند  .قفس موش ها هر هفته به طور مرتب شست و

در پی بعد از تهیه عصاره تازه ،انجـام گرفـت .پـس از

شو و ضد عفونی می شدند .بـه منظـور تعیـین نمـودن

تزریق عصاره آبی ،در موش ها عالئمی نظیـر انقبـاض

روزهای مشخص حاملگی ،موش های نر و مـاده بـالغ

شدید عضالت ناحیه شکم و کشیدگی شدید عضـالت

 2/5تا  3ماهه با وزن  24تا  28گـرم بـرای آمیـزش بـه

پا بخصوص در موش هایی با دوز تزریقی g/kg.bw

روش پلی گامی در قفس های ویژه موش های کوچک

 18مشاهده گردید که این عالیم بـین  20تـا  40دقیقـه

آزمایشگاهی قرار داده شد و با مشاهده درپوش واژنـی،

بعد از تزریق همچنان ادامـه یافتـه ولـی بعـد از آن بـه

که روز صفر بارداری در نظر گرفتـه مـی شـود ،مـوش

تدریج رو به کاهش نهاده و در حدود  1ساعت بعـد از

های ماده را از موش های نـر جـدا نمـوده و در قفـس

تزریق به حالت طبیعی بر می گشتند .تمامی مـوش هـا

های جداگانه ای نگهداری شدند.

قبل از اولین و بعد از آخرین تزریق مـورد وزن گیـری

روش انجام آزموای  :بـه منظـور بررسـی اثـرات

قرار گرفتند و فردای آخرین روز تزریق ،تمـامی مـوش

عصاره آبـی گیـاه اسـطوخدوس بـر بـاروری و جنـین

ها تشریح شده و جنین آنها برای مطالعـات بیشـتر بـه

موش ،از غلظت های مختلف عصاره آبی برای تزریـق

دقت از داخل بدن خارج گشـته و طـی بررسـی هـای

به سه گروه تجربی در دوزهای مختلف استفاده شد .در

ماکروسکوپی تغییراتی که در جنین موش های تجربـی

ابتدا حـداکثر دوز مـورد نظـر را انتخـاب و بـا تزریـق

مشاهده شده بود برای تجزیه و تحلیل آماری یادداشت

دوز  18 g/kg.bwاز عصاره فوق به مدت  15روز به

گردید .برای تعیین برگشت بـاروری یـک روز بعـد از

 4موش ماده هیچ گونـه مرگـی مشـاهده نگردیـد و در

آخرین تزریق 10 ،عدد موش ماده بالغ را از هـر گـروه

نتیجه بدون نگرانی از کشنده بودن عصاره در ایـن دوز،

تجربی و  5موش کنترل و  5موش شم را با نر های هم

دوز هـای  12 g/kg.bw ،6 g/kg.bwوg/kg.bw

نــژاد  Balb/Cبــه منظــور جفــت گیــری و مشــاهده

 18برای تزریق به موشها انتخاب شدند در انجام کلیـه

برگشت باروری و بررسی نوزاد ها در قفس مخصوص

تجربیات ،برای اطمینان از بالغ بودن موش ها ،از موش

نگهداری موش کوچـک آزمایشـگاهی کنـار هـم قـرار

های ماده بی تجربـه یـا دسـت نخـورده (10 ) Intact

دادیم و نتایج را بررسی نمودیم.

هفته ای با وزن  24تا  26گرم استفاده گردید .همزمـان
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نتایج

آنالیز آماری:
نتایج بین گروه های تجربی و کنتـرل مقایسـه شـد

در بررسی های صورت گرفته در مورد اختالف وزن،

بنابراین پس از مشـاهدات و انـدازه گیـری هـا و ثبـت

قبل از اولین و بعد از آخرین تزریق ،مشخص شد که وزن

اطالعات از داده های بدست آمده در تمـامی مراحــل

موشها در هر سه گروه تجربی با دوزهای تزریقی g/kg.bw

آزمایشــات بــا ن ــرم اف ــزار  SPSS20.0و تســت

 (T2):12g/kg.bw، (T1): 6و(T3): 18 g/kg.bw

 ANOVAو  Duncanبا سطح معنی دار P<0/05
و  P>0/001مورد سنجش قرار گرفت.

نسبت به گروه کنترل و شم کاهش معنی دار ()P< 0/05
یافته است (نمودار.)1

نمودار  .1مقایسه بین وزن بدن در نمونه های کنترل و شم و تجربی با دوز های تزریقی
 (T2):12 ، (T1): 6 g/kg.bwو)P< 0/05:*( (T3): 18

با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شده است

ها کمتر بوده است .یعنی در گروه تجربی 2و 3دیرتر

که مدت زمان الزم برای باروری و دیده شدن پالک

از گروه های تجربی دیگر باروری صورت گرفته است

واژنی با سطح معنی داری ( )P< 0/05در گروه  2و3

و گروه تجربی 1زودتر از سایر گروه ها باردار شده

نسبت به گروه های دیگر بیشتر بوده است و نیز مدت

است (نمودار.)2

زمان الزم برای باروری در گروه  1نسبت به سایر گروه
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گروه های کنترل شم و تجربی

نمودار .2مقایسه مدت زمان باروری در دوزهای مختلف (T2):12 g/kg.bw، (T1): 6 g/kg.bwو(T3): 18 g/kg.bw
(*)P< 0/05:

همچنین در این پژوهش مشخص شده است که در دوز

انحـراف اندامهـای حرکتـی (دست) از محـور تقـارن،

 ،6g/kg.bwتمامی نوزادها سالم ،در دوز g/kg.bw

خونریزی وسیع در تمام نقاط بدن نوزاد مورد مطالعه

 12تعداد زیادی از نوزادان دارای خونریزی در مناطق

مشاهده شده است(شکل .)2

چشم ،سر و جمجمه بوده اند؛ و در دوز 18g/kg.bw

شکل .2جنینهای موش گروههای کنترل ( )Aو تجربی ( C, B) T2و )X11/5( . (D) T3

با توجـه به نتایج بدست آمـده و پس از تشریح

سطح معنیداری  P< 0/05و در گروه  3با سطح معنی

موشها مشخص شد که تعداد نوزادان در گروه  2با

داری  P<0/001نسبت به گروه  1و گروه کنترل و شم
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کمتر است( .نمودار.)2

گروه های کنترل،شم و تجربی
نمودار .2مقایسه میانگین تعداد نوزادان زنده (T2):12 ، (T1): 6 g/kg.bwو)P< 0/001:**(،)P< 0/05:*((T3): 18

با توجه به نتایج بدست آمده شاهد ناهنجاری هایی

جمجمه بودند؛در گروه  3انحراف اندامهای حرکتی از

در نوزادانی که زنده مانده اند بوده ایم .درصد

محور تقارن و خونریزی وسیع در تمام بدن مشاهده

ناهنجاری در گروه  2و 3با سطح معنی داری >0/001

شد و همچنین بر اساس نتایج مشخص است بروز

 Pنسبت به گروه کنترل و شم بیشتر است .در گروه 2

ناهنجاری ها در دوز عصاره تزریقی (گروه)3بیشتر از

تعداد زیادی از نوزادان دارای خونریزی چشم ،سر و

سایر گروه ها است(نمودار .) 3

گروه های کنترل،شم و تجربی
نمودار  .3مقایسه درصد ناهنجاری ها در نوزاد موش ها (T2):12 g/kg.bw، (T1): 6 g/kg.bwو(T3): 18 g/kg.bw
(**)P< 0/001:
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بحث

مشخص شد که در گروه  1با دوز کمتر g/kg.bw 6

این پژوهش یک مطالعه تجربی و پایلوت (مقدماتی)

نسبت به سایر گروه ها باروری زودتر صورت گرفت

است که برای اولین بار ا ثرات عصاره آبی گیاه اسطو-

و نوزادان سالم و زنده بیشتر بودند ولی مدت زمان بارور

خدوس بر روی باروری و جنین موش  Balb/Cرا

شدن موش ها در دوز g/kg.bw 12و g/kg.bw 18

مورد بررسی قرار داده است هدف اصلی این تحقیق

نسبت به گروه کنترل و شم و دوز پایین ،افزایش یافته

بررسی اثرات این عصاره بر روی سقط و آنومالیهای

است و همچنین شاهد کاهش میزان قابل توجه نوزادان

ایجاد شدهی جنین موش های کوچک آزمایشگاهی در

زنده بودیم .با این وجود میتوان بیان کرد که ایجاد

طول روند بارداری موش بوده است .با مشاهده نتایج

ناباروری و یا ناهنجاری در گروه 2و 3به عوامل زیادی

میزان مسمومیت و نواحی عملکرد در سطح سلولی،

مربوط است و میتوان به نقش عصاره در جلوگیری از

بافتی و اندامی و اثرات منفی بر روند تکوین جنین و نیز

تقسیم و تمایز سلولی و مهار آنزیم توپوایزومراز IIو

اختالالت باروری و کاهش تعداد نوزادان سالم موش

تخریب  DNAاشاره کرد .بر طبق بررسی های انجام

پس از تزریق عصاره آبی اسطوخدوس در دوزهای

شده  Radakovićو همکارانش در سال  2011نقش

انتخابی دریافتیم که این گیاه دارای ماده ی موثره ی

مهاری عصاره ی یک گیاه را بر روی مهار کننده های

خاصی بوده که توانسته سبب اختالل و یا جلوگیری از

همانند سازی DNAتوضیح می دهد .مهار کننده های

تمایز و تقسیم صحیح سلولی شود.

همانند سازی  DNAزمانی فعال می شود که رونوشت

بر اساس نتایج بررسیهای انجام گرفته و در تفسیر
نتایج و مشاهدات که توسط میکروسکوپ نوری انجام

نادرستی از  DNAایجاد شده باشد ،این مهار کننده ها
از ادامه روند همانند سازی ناقص جلوگیری می کنند.

شده است ،تزریق دوز متوسط و باال عصاره آبی اسطو-

احتماال ماده موثره ی گیاه اسطوخدوس هم با مهار

خدوس به موش ها ،سبب افزایش پاسخ های التهابی

کردن ،این مهار کننده های همانند سازی ،DNA

در نمونه ها شده که به صورت خونریزی در مناطق

باعث همانند سازی نادرست  DNAشده و می تواند

مختلف بدن مانند چشم و جمجمه قابل مشاهده است

انواعی از جهش های ژنتیکی و ناهنجاری ها را اعمال

و این عصاره نیز می تواند سبب بروز ناهنجاری در

کند( )14این نتایج ضمن تفاوت در نوع عصاره با

اندام های حرکتی در نوزاد موش ها باشد (شکل .)2با

یافته های تجربی حاصل شده از مطالعه حاضر به دلیل

توجه به نتایج بدست آمده مشخص شده که تزریق

کاهش تعداد نوزرادن زنده سالم در دوز تزریقی باال و

عصاره سبب کاهش وزن موش ها بوده است

وجود ناهنجاری های ایجاد شده در جنین ها مطابقت

(نمودار )1و همچنین نتایج حاصل از مدت زمان

دارد .میزان اثر گذاری عصاره آبی گیاه اسطوخدوس

باروری(نمودار )2و ناهنجاری جنین موش ( نمودار)3

نشان داده که تمایز و تقسیم بالستوسیت ها دچار
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اختالل شده و احتماال مواد موثره ی ، Linalool

اختالل کند و مستقیما بر مرحله اندام زایی جنین موش

 Asetat-linalylوCineole 1و 8نقش بسزایی در

اثر گذار باشد(.)15

بروز اختالالت تمایزی و تقسیم سلولی داشته است.

مطالعه Poorsughraو همکارانش در سال 2003

احتماال مصرف گیاه اسطوخدوس در دوره باروری می

نشان داد که مصرف عصاره های آبی برخی از گیاهان

تواند بیان ژن های  Chordinو  Nogginموش را

در دوران بارداری می تواند مانع از تولد نوزاد سالم

تحت تاثیر قرار داده و بیان آنها را با مشکل مواجه

شود ،این پژوهش ضمن تفاوت در نوع عصاره

کرده است .هم چنین این ماده موثره می تواند با ایجاد

مصرفی ،از نظر روش انجام آزمایش و جامعه نمونه با

نقص در عملکرد فاکتورهای رشد از جمله، TGF-β

تحقیق حاضر شباهت داشته است( .)16با وجود کاهش

سبب بروز تغییرات نامطلوبی در رشد و نمو جنین در

تعداد نوزاد سالم و یا جنین هایی همراه با ناهنجاری

طی دوره باروری شود .احتماال در عصاره آبی این گیاه

های شدید که قادر به زنده ماندن نبودند ،نشان میدهد

ترکیباتی وجود دارند که دارای ساختمان استروئیدی

که ماده موثره گیاه اسطو -خدوس توانسته اختالالتی

می باشند که به راحتی می توانند از غشاء عبور کرده و

در روند سالمت جنین ها ایجاد می کند که با اظهارات

به گیرنده های خود متصل شده و به سادگی در سنتز و

Backerو همکارانش در سال  ،1997که اعالم

یا مهار سنتز یک پروتئین یا آنزیم شرکت کنند و سبب

مسمومیت کشنده برخی گیاهان را در انسان بیان می

بروز مسمومیت ،سقط و نیز اثرات منفی آن را بر تولد

کند همخوانی دارد و تاییدی دیگر برای نتایج بدست

نوزاد زنده سالم را نشان دهد .احتماال مصرف این گیاه

آمده از مطالعه حاضر می باشد ،البته شایان ذکر است

در دوران بارداری دلیلی یرای سقط زایی و ایجاد

که نوع نمونه مورد سنجش این دو مطالعه متفاوت

خونریزی در بخش های مختلف بدن و ناهنجاری های

است(.)17

از جمله انحراف در اندام حرکتی در جنین شده و می

نتیجه گیری

تواند در جلوگیری از حاملگی های ناخواسته با توجه

با توجه به این مشاهدات می توان این طور نتیجه

به زمان و مقدار دوز مصرفی عصاره ،موثر واقع شود.

گرفت که عصاره آبی اسطوخودوس اثر مخرب بر روی

هورمون رشد )(GHتوسط غده هیپوفیز ترشح و در

باروری و جنین داشته و استفاده از این گیاه در دوران

رشد و شکل گیری استخوان ها نقش مهمی دارد ،این

باروری خطرآفرین بوده و همچنین مصرف طوالنی مدت

هورمون بر رشد اندام های حرکتی نیز اثر گذار

در دوزهای مورد استفاده در این تحقیق میتواند سبب

است.مواد موثره موجود در برخی گیاهان با ایجاد نقص

بروز مشکالت زیادی شود .همچنین خانمهایی که از این

در عملکرد هورمون رشد )(GHو نیز فاکتورهای

گیاه به علت خواص آرامبخشی آن استفاده میکنند باید

FGF10و  Wntمی تواند روند تمایز را دچار
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توجه داشته باشند این گیاه را با دوز مصرفی مناسب و

اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخدوس) (Lavandula officinalisبر روی باروری و.....

طبق توصیه پزشک استفاده کنند  .همچنین شاید بتوان

احتمالی جبران ناپذیر قرص های پیشگیری از بارداری

در آینده از این گیاه به عنوان قرص ضدبارداری گیاهی

تا حدود زیادی جلوگیری کرد و هم چنین گیاه اسطو

استفاده نمود  .گیاه اسطوخدوس میتواند به عنوان یک

خدوس می تواند دارای ارزش سرمایه گذاری بهینه

داروی کنترل کننده باروری مورد استفاده قرار گیرد و

بوده و می توان با تحقیقات گسترده در این زمینه و

جایگزین مناسبی برای قرص های ناباروری باشد .

تهیه قرص های آن با همکاری گروه های ژنتیک،

قرص های ضدبارداری خوراکی دارای مقادیر باالی

بیوشیمی و دارو سازی از این عصاره گیاهی به منظور

استروژن میباشند .استروژن سبب سرکوب آزادسازی

ایجاد عاملی برای ناباروری موقت و یا سقط جنین

 LHو  FSHمیشود که درنهایت از رهایش تخمک

استفاده کرد.

جلوگیری کرده و سبب جلوگیری از بارداری می شود
و این داروها به علت شیمیایی بودن مصرف مداوم آنها

تشكر و قدردانی

دارای عوارض جانبی است به همین علت استفاده از

از کلیه عوامل و همکاران محترم دانشگاه آزاد

قرصهای ضد بارداری گیاهی فاقد این عوارض بوده و

اسالمی واحد کرج که در اجرای این پروژه تحقیقاتی

مصرف آنها برای سالمتی مضر نخواهد بود .با توصیه

ما را یاری نموده اند کمال تشکر را داریم.

مصرف این ماده به خانم ها می توان از عوارض
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